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1 Sätt upp karmen utan att fästa den. Kila i 
överkant och kontrollera att tröskeln är i 
vattring. Om inte, kila under där tröskeln 
är för låg. Tröskeln skall undertill ha stöd i 
hela sin bredd. Detta är speciellt viktigt vid 
gångjärnsidan eftersom hela dörrens tyngd 
vilar där. 

2 Justera karmen så att gångjärnsidan kommer 
i lod och kontrollera vattringen. Karmen mås-
te vara rak. Skruva fast gångjärnsidans karm 
med de förmonterade karmskruvarna. Loda 
därefter låssidans karm och skruva fast den 
med de två mittre karmskruvarna.

3 Kontrollera diagonalmåtten invändigt i 
 karmens fals. Diagonalerna måste vara lika. 

Justera vid behov.

4 Häng dörrbladet på gångjärnen. Kontrollera 
att dörrbladets anslag mot låssidans karmfals 
är lika upp- och nertill. Fäst, efter eventuell 
justering, låssidans karm med de övriga två 
karmskruvarna. Kontrollera igen att dörr-

 bladet slår an lika upp- och nertill.

5 När dörr monterats skall skyddsplasten 
 tas bort annars kan denna plast skada 
 ytfinishen. 

6 Det är viktigt att mellanrummet mellan karm 
och vägg tätas och isoleras noga. 

 Använd vindtät isolering (drevning). Dreva 
från ut- och insidan. OBS! Fäst aldrig utvän-
digt dörrfoder i dörrkarmen. Karmen kan 
annars beroende på årstid, påverkas av 

 fodrets fuktrörelser.

7 En dörr som monteras rätt ger dig glädje 
 under många år.

MONTERING

Oljade teakdörrar
Teakdörrar är grundoljade med Cuprinol Teakolja. 
Denna behandling måste förnyas direkt efter det 
att dörren är uppackad. 

Beroende på utsatthet för sol och regn mås-
te underhåll i form av ny oljning ske. Slipa av 
eventuell träresning med fint sandpapper i träets 
riktning. Avlägsna smuts, missfärgningar och 
slipdamm. Olja därefter in dörren flödigt, låt 
oljan suga in några minuter och torrstryk, alter-
nativt torka av dörren därefter tills överflödig 
olja försvunnit. Försummas underhåll kommer 
dörren att bli missfärgad och sprickor kan lätt 
uppstå. 

VARNING! Trasor med träolja kan självan-
tända. Bränn upp eller vattendränk alltid trasor.

Färglaserade dörrar av teak
Laserade teakdörrar måste underhållas med teak-
olja så snart ytan börjar att se torr ut. Rengör 
och slipa med fint sandpapper. Olja därefter och 
torka den med trasa. OBS! risk för självantänd-
ning av trasor. Emellanåt kan en laserad dörr 
behöva bättras med ny lasyrfärg. Bättra där färg 
saknas, låt torka och behandla därefter med lasyr 
eller teakolja som är blandad med lasyr. OBS! 
Vattenburen lasyr kan ej användas.
 
Oljade ekdörrar
Ekdörrar är grundoljade med Cuprinol Teakolja. 
Behandlingen med Cuprinol måste förnyas direkt 
efter det att dörren är uppackad. Beroende på 
utsatthet för sol och regn måste underhåll med 
oljning ske 6-8 ggr per år. Slipa då av eventuell 
träresning med fint sandpapper i träets riktning. 
Avlägsna smuts, missfärgningar och slipdamm. 
Olja därefter in dörren flödigt, låt oljan suga in 
några minuter och torrstryk, alternativt torka 
dörren därefter tills överflödig olja försvunnit. 
Försummas underhåll kommer dörren att bli 
missfärgad och sprickor kan lätt uppstå.VAR-
NING! Trasor med träolja kan självantända. 
Bränn upp eller vattendränk alltid trasor.

Täckmålade dörrar
Trä är ett levande material. Det rör sig, sväller 
och krymper, beroende på möjligheterna att ta 
upp och avge fukt. Ytbehandlingen bör kontroll-
eras regelbundet så att eventuella sprickor eller 
skador upptäcks så tidigt som möjligt.

Tid till underhåll kan variera mycket beroen-
de på klimatiskt förhållande, konstruktivt skydd, 
miljö mm. 

Dörren bör rengöras några gånger per år 
eller eventuellt oftare vid kraftig påverkan av 
nederbörd mm. Rengöringen utföres lämpligen 
med ljummet vatten eller med diskmedel utspätt 
i vatten. Det är viktigt att undvika starka rengö-
ringsmedel som innehåller t.ex ammoniak eller 
lösningsmedel

Målade dörrar är känsliga för påverkan av 
t.ex. solens UV-ljus och kräver därför regelbun-
det underhåll med flytande hårdvax.

Täckmålade dörrar med oljade detaljer
Beroende på utsatthet för sol och regn måste 
underhåll av detaljerna ske enligt ovan.

Tröskel
Vi använder en tröskel av hårdträ med en 
slitskena av aluminium. Tröskeln är grund- 
oljad från fabrik. Den bör vid behov eller med 
jämna mellanrum oljas med en ädelträolja.

Kontrollera regelbundet följande
•  Att dörrbladets placering i karmen (dvs att 

dörren går fritt och inte skadas) är korrekt.
•  Att dörrbladets gångjärnshalvor inte skaver 

mot varandra. 

UNDERHÅLL

5 års tillverkningsgaranti inklusive allt ingåen-
de material på produkten. Dock lämnas ingen 
garanti på färgbeständighet på andra kulörer än 
vit.

10 års formstabilitetsgaranti. Garanti mot att 
en buktighet överstigande 4 mm på dörrbladet 
uppstår.

10 års garanti mot kondens inuti all isolerglas.

Ytterligare info gällande garantier och övriga 
riktlinjer se vår hemsida: www.snickarper.se
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